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Hypergene Myndighet – den  
senaste versionen av beslutsstöd  
för verksamhetsstyrning
Hypergene Myndighet är marknadens mest effektiva 
beslutsstöd för Sveriges myndigheter. Den nya ver
sionen innebär enklare införande och förvaltning, 
smartare användning samt ännu fler funktioner för 
planering, uppföljning och analys. 

Bland nyheterna märks helt nya rapporterings och 
presentationsmöjligheter som avsevärt förenklar  
och kvalitetssäkrar sammanställning och redovisning 
av exempelvis siffror, målsättningar, aktiviteter och 
verksamhetsutveckling. Hypergene Myndighet leve
reras som en prenumerationsbaserad lösning  
där myndigheten betalar en fast avgift per månad. 

Det går snabbt att få nytta och värde av systemets 
funktionalitet. Införandet är standardiserat och bygger 
på erfarenheter från ett flertal myndigheter – vilket 
innebär en lösning som är långt mer kostnadseffektiv 

än konkurrenternas, liksom färdig funktionalitet som 
gör att chefer och nyckelpersoner inom myndigheterna 
slipper lägga tid på att utforma lösningen. Istället kan 
de snabbt börja planera och följa upp sin verksamhet 
– och framförallt arbeta med att driva myndighetens 
utveckling framåt.

”Med Hypergene får vi en 
sammanhållen bild av ekonomi 
och verksamhetsplanering, 
samt helt nya möjligheter till 
uppföljning.” 

Johan Karlsson, ekonomichef på 
Rättsmedicinalverket
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VARFÖR VÄLJA HYPERGENE MYNDIGHET 
– EXEMPEL PÅ VÄRDEN OCH FÖRDELAR: 

  Marknadens mest effektiva och flexibla beslutsstöd 
för myndighetens verksamhetsstyrning.

  Snabbt och enkelt införande av grundpaket med fasta 
priser – inga överraskningar.

  Flexibelt och framtidssäkrat – möjligt att komplettera 
med exempelvis lösningar för budget och prognos.

  Användarvänligt och rollbaserat med kvalitetssäkrad 
översikt av läget i myndigheten.

  Kraftfulla verktyg för exempelvis månadsrapporter, 
delårsrapporter och kvalitetsrapporter.

  Sätta mål på nyckeltal och skapa engagemang kring 
verksamhetens prestationer.

  Kunna följa sjukfrånvaron på olika enheter och tidigt 
identifiera trender.

  Färdiga integrationer med bland annat Statens 
Service center.

  Ger löpande rapporter om aktuellt läge och det 
operativa genomförandet.

Ekonomiapplikationen innehåller en överskådlig resultaträkning med många möjligheter att presentera information.  
Det finns även möjlighet att borra sig ned i informationen ända in till transaktioner och inskannade fakturor.

Hypergene Myndighet – den  
senaste versionen av beslutsstöd  
för verksamhetsstyrning
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Färdiga applikationer 
för snabb verksamhetsnytta
Hypergene Myndighet införs i den takt och ordning 
myndigheten behöver. I grundpaketet ingår färdiga 
applikationer för Ekonomi, Personal och Verksamhets
planering. Dessutom ingår applikationen Kvalitet & 
Rapport med  kraftfulla funktioner för återkommande 
verksamhetsrapportering, till exempel årsredovis
ningar, kvalitetsrapporter, etc. Färdiga integra tioner 
med ekonomi och personal  systemen gör att detalje
rade nyckeltal alltid finns uppdaterade. 

Med Hypergene Myndighet finns alla möjligheter att 
snabbt och enkelt utveckla lösningen med kundspecifika 
funktioner och rapporter – kostnadseffektivt, använ dar 
vänligt och med allt samlat i ett gränssnitt. Funk tioner 
för budget och prognos går enkelt att lägga till, liksom 
funktioner för ärendehantering. Det finns även 
funktioner för att koppla ekonomisk redovisning till 
mål/prestationer i verksamhetsplanen.

GRUNDPAKET – prenumerationsbaserad lösning  
med fast månadskostnad

APPLIKATIONER INTEGRATIONER
$

EKONOMI

$

EKONOMI  Ekonomi Ekonomisystem

PERSONAL  Personal Personalsystem

KVALITET & RAPPORT Kvalitet & Rapport Statens Service 

VERKSAMHETSPLAN  Verksamhetsplan* 
center

*Kan väljas bort från grundpaketet INFÖRANDE
 Fast pris
  

TILLÄGGSAPPLIKATIONER 

BUDGET & PROGNOS  Budget & Prognos 
ÄRENDEHANTERING

 Ärendehantering
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LÄNSSTYRELSERNA UTVECKLAR OCH 
EFFEKTIVISERAR STYRNINGEN

”Vi har med god hjälp från Hypergene lyckats skapa 
trygghet i organisationerna. Tidigare satt man på 
ledningsmöte och diskuterade datakvalitet. Nu ligger 
istället fokus på hur vi ska analysera siffror och agera 
utifrån dem. Bilden bland verksamhetscheferna är  
att de nu har ett helt annat grepp om verksamheten 
gällande överskådlighet, uppföljning och besluts
underlag”, säger Mehmet Sogojeva som arbetar med 
chefsstöd på Länsstyrelsen Skåne.

Det pågår nu ett arbete för att utveckla lösningen från 

Hypergene  vidare. Dels för att utveckla målstyrning  
och extern rapportering, dels för att stödja budget och 
prognosprocessen samt arbetet utifrån förordningen 
om intern styrning och kontroll.

”Vi är mycket glada över valet av Hypergene. Produkten 
har visat sig ge precis de värden vi var ute efter. Det 
har dessutom visat sig att Hypergenes leveransorgani
sation varit en värdefull partner med sin kompetens  
och förmåga att förstå våra behov och målsättningar”, 
avslutar Mehmet Sogojeva.

Läs hela kundberättelsen på hypergene.se

Vi är mycket glada över valet 
av Hypergene. Produkten har 
visat sig ge precis de värden 
vi var ute efter.

Mehmet Sogojeva, finansiell uppföljning, 
chefsstöd, Länsstyrelserna
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HYPERGENE EKONOMI
Applikationen Hypergene Ekonomi effektiviserar 
ekonomistyrningen inom hela organisationen. Såväl 
controllers på central nivå som personer på olika 
chefsnivåer får sina behov tillgodosedda. Via en 
gemensam portal får användarna en tydlig överblick 
och kontroll på ekonomin för sin del av myndigheten. 
Informationen presenteras grafiskt i olika diagram 
samt i tabeller för mer detaljer. Exempel på funktioner:

 Rollanpassad översikt

 Resultat och balansräkningar

 Investeringsuppföljning

$

EKONOMI

$

EKONOMI

HYPERGENE PERSONAL
Hypergene Personal gör att chefer och beslutsfattare 
inom verksamheten enkelt kommer åt relevant data 
från personalsystemen – allt genom ett enda verktyg 
och gränssnitt. Informationen presenteras på ett 
samlat sätt och ger snabbt svar på de frågor cheferna 
har. Tid som tidigare lagts på att söka och samman
ställa information kan istället läggas på aktiviteter som 
driver verksamheterna framåt. I applikationen ingår 
även koppling till Statens Servicecenter, vilket ger en 
direkt integration mot lönesystemet. Exempel på 
funktioner:

 Rollanpassad översikt

 Personalstruktur och personalkostnader

 Tidsanvändning

 Frånvaro – dagar och tillfällen

 Pensionsprognos

 Personalomsättning

 Medarbetarbild

 Sjukfrånvaroanalys

  Koppling till Statens Servicecenter med integration 
mot lönesystemet

PERSONAL
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HYPERGENE VERKSAMHETSPLAN
Hypergene Verksamhetsplan ger stöd i hela kedjan från 
instruktion och regleringsbrev, verksamhetsplanering 
till genomförande och uppföljning av uppsatta mål.  
Med applikationen hålls hela verksamhetsstyrningen 
samman och det blir lätt för beslutsfattare att se den 
röda tråden. Applikationen stödjer alla förekommande 
styrmodeller inom myndigheten och har en stor flexi
bilitet för att sätta upp olika modeller. En årlig verksam
hetsplan skapas i både text och siffror för olika nivåer 
inom en organisation. Exempel på funktioner:

 Verksamhetsplanering

 Flexibel uppbyggnad av styrmodeller

 Hantering av mål, nyckeltal och aktiviteter

 Periodvis rapportering av utfall

  Stöd för en rad tillämpningar, som exempelvis intern
kontroll, risk, miljöplan, årshjul, hållbarhetsplan, 
systematiskt arbetsmiljöarbete etc

KVALITET & RAPPORTVERKSAMHETSPLAN

HYPERGENE KVALITET OCH RAPPORT
Genom applikationen Kvalitet & Rapport underlättas 
arbetet genom en rad användbara funktioner. Genom 
exempelvis verksamhetsrapportering underlättas 
uppläggningen av de flesta rapporter som finns i en 
myndighet, såsom månadsrapporter, budgetrapport, 
delårsrapporter, årsredovisning, kvalitetsrapport. 

  Kraftfull funktionalitet för att enkelt ta fram 
kvalitetssäkrade rapporter

  Periodisk rapportering med stöd för månads, 
delårs och årsrapporter 

 Systemstöd för systematiskt kvalitetsarbete

  Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från 
myndighetens olika enkäter och presenterar resultaten 
på ett överskådligt sätt. Enkätsvar kan omvandlas till 
nyckeltal som används för målstyrning, rapportering 
och jämförelser
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Med Hypergene Myndighet kan beslutsfattare i hela  
organisationen få ett sammanhängande processtöd för 
att styra hela myndigheten; dels är all relevant infor
ma tion lättillgänglig, dels används informationen för 
att analysera, rapportera och målstyra hela verksam
heten. Via integrationerna med verksamhetssystemen 
finns alltid uppdaterad och detaljerad data tillgänglig 
för att bland annat skapa viktiga nyckeltal för verk
samheten. 

I grundpaketet för Hypergene Myndighet har vi samlat 
de applikationer som ger snabbast verksamhetsnytta 

med ett fast pris för införande. Därefter kan myndig
het en utveckla sin lösning utifrån sina respektive behov. 

Exempel på tillägg är Budget & Prognos, liksom 
Ärende hantering. Myndigheten kan även själv addera 
egna analysrapporter och integrationer med andra 
system för att anpassa lösningen till specifika behov. 

Hypergene kan därmed vara ett nischat stöd för enstaka 
processer, likväl som ett samlat verktyg för myndighet
ens verksam hets styrning.

Skala enkelt upp lösningen 
i takt med behov

En lösning från Hypergene kan utvecklas och skalas upp till att användas i hela myndigheten.

BUDGET & PROGNOS

$

EKONOMI

$

EKONOMI PERSONAL KVALITET & RAPPORT VERKSAMHETSPLAN ÄRENDEHANTERING
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De olika planernas struktur och objektens status framgår tydligt i box eller tabellvisningarna.

Myndighetens vision 2015Myndighetens vision 2020
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Övergripande processer som stöds 
i hela myndighetserbjudandet
STRATEGISK PLANERING – i verktyget kan myndig
hetens styrmodell med resultat och verksamhetsmål 
formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till 
en bra förankring av myndighetens långsiktiga och 
kortsiktiga mål och uppdrag.

VERKSAMHETSPLANERING – baserat på myndighetens 
instruktion, regleringsbrev och övergripande mål skapar 
avdelningarna och enheterna detaljerade verksamhets
mål, planer och handlingsprogram som linjerar med och 
kopplas till resultatmål i en tydlig röd tråd.

BUDGET OCH PROGNOS – via det verksamhetsnära, 
myndighetsanpassade och mycket effektiva budget och 
prognossystemet ges mycket god ekonomisk kontroll. 
Integrationer med ekonomi och personalsystem till
gängliggör alla detaljerade utfall.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING – integrationer 
med verksamhetssystem ger löpande rapporter om 

aktuellt läge och det operativa genomförandet vilket 
innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam 
helhetssyn.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE – tillgång till 
verksamhetens nyckeltal, periodisk rapportering samt 
möjligheten att styra mot uppsatta mål gör Hypergene 
till ett effektivt stöd i myndighetens hela kvalitetsarbete 
oavsett verksamhetsområde.

RAPPORTERING – enheter kan kommentera sina upp
nådda resultat och informationen kan sättas samman 
till rapporter, t.ex. månadsrapport, nyckel talsrapport 
och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

ANALYS OCH ÅTGÄRDER – baserat på aktuell verk
samhetsdata, kommenterade utfall och resultat kan 
mål uppfyllelsen analyseras. De färdiga rapporterna  
ger stor möjlighet att hitta underliggande orsaker,  
samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder.



Med Hypergene får beslutsfattare i hela organisationen ett stöd för att styra hela myndigheten; dels är all relevant 
information lätt tillgänglig och dels används informationen för att analysera, rapportera och målstyra verksamheten.




